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Quando um cliente liga o agente tem acesso a informações específicas sobre o

mesmo ainda antes de atender a chamada. O Voxtron Communication Center inclui

voice mail (funcionalidade voice-to-email) para que os clientes possam deixar

mensagens no caso de não estar nenhum agente disponível, por exemplo.

Quando o cliente envia um Fax, este é apresentado no ecrã do computador do agente

mais indicado para proceder ao seu tratamento. O Agente tem ainda a possibilidade

de enviar faxes de qualquer aplicação usando as impressoras de Fax do Voxtron

Communication Center. Todos os faxes recebidos e enviados são arquivados e podem

ser consultados on-line.

O objetivo do Voxtron Communication Center é ajudar as empresas a alcançar um atendimento

de excelência através da otimização dos processos de comunicação entre agentes e com

clientes. Com o Voxtron Communication Center não voltará a perder chamadas, faxes, emails,

webchat e publicações nas redes sociais porque os mesmos serão encaminhados para o agente

certo.
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Quando um cliente envia um email é analisado o assunto, o endereço e o

conteúdo com o objetivo de determinar qual será o agente mais indicado para

tratar do mesmo.

Realize Campanhas de Outbound com o Voxtron Communication Center que lhe

permite importar uma lista de contactos com os respetivos números para

contactar, estabelecendo a ligação de forma automática.

Fale online com os seus clientes através de sessões de webchat. É colocado um

botão no website da sua empresa de modo a permitir que os clientes falem

consigo. Este botão estará offline sempre que não existam agentes disponíveis no

contact center. As sessões de webchat também serão tratadas pelos agentes com

mais competência para o fazerem.

Faça a gestão das redes sociais com o serviço de integração do Voxtron

Communication Center que coloca dados de publicações e comentários dentro do

contact center. Sempre que alguém publica um comentário ou um artigo que

contenha, por exemplo, o nome da Voxtron, o serviço do Voxtron Communication

Center deteta o mesmo e encaminha esse artigo ou comentário para um agente do

contact center.

Procure por contactos efetuados com o Contact Explorer que lhe permite

pesquisar por interações anteriores, desde chamadas, emails, faxes ou webchats . É

possível pesquisar interações com base nos seguintes critérios:

• Tipo de contacto

• Propriedades de contacto

• Códigos de contacto

• Competências

• Agentes

• Filas de espera
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O Agente Mais Indicado Recebe a chamada

O encaminhamento inteligente do Voxtron Communication Center localiza todos os agentes

no contact center e todos os contactos que se encontram em espera, transferindo-os para o

agente mais indicado que esteja disponível.

Voxtron Client

O Voxtron Client é um software de fácil utilização e com funcionalidades úteis que vão

ajudar a otimizar a comunicação entre agentes e com clientes, com a vantagem de ser

usado no computador.

Funcionalidades do Voxtron Client:

• Log on, log off do Contact Center

• Colocar-se em pausa (por um determinado motivo)

• Ver o estado dos outros agentes

• Ver os contactos que estão em espera

• Controlar completamente o telefone através de “soft keys” (ligar, transferir, colocar em

espera…)

• Interface em vários idiomas incluindo Português Europeu
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Administração e Estatísticas

Depois do sistema instalado, o administrador

necessita de criar os agentes (perfis, tempos,

wrap-up, permissões, etc), grupos de agentes,

atribuir competências e configurar os relatórios

estatísticos necessários.

O Voxtron Communication Center permite

configurar e extrair relatórios estatísticos que

podem ser enviados automaticamente por email

ou ainda configurar os seus próprios relatórios à

medida das necessidades da sua empresa.

Dashboards

Informações e métricas em tempo real sobre o

Contact Center podem ser visualizadas em

dashboards. Os dashboards do Voxtron

Communication Center são altamente

personalizáveis, recorrendo a vários parâmetros

como o número de emails ou chamadas recebidas,

média do tempo de espera, qualidade do serviço,

etc.

Os dashboards do Voxtron Communication Center

permitem ainda a edição combinada de

parâmetros personalizados de aplicações de

negócio com os parâmetros do contact center de

modo a ter uma visão de 360º do seu negócio.
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Gravação de chamadas 

O Voxtron Communication Center permite-lhe gravar, arquivar e ouvir as suas chamadas.

Esta solução de gravação pode ser utilizada em ambientes de telefonia tradicional e
telefonia IP, permitindo:

• Gravar todas as chamadas externas;

• Configurar as chamadas a serem gravadas com base no número de contacto ou no

número contactado;

• Arquivar todas as chamadas, incluindo informações sobre as mesmas (de quem, para

quem, duração, etc.);

• Gerir as chamadas gravadas (ouvir, apagar e guardar) no Centro de gravação.

Diferenciadores 

O Voxtron Communication Center diferencia-se das outras soluções porque:

• É uma plataforma de atendimento inteligente multicanal

• Possui um modelo de licenciamento revolucionário (Pay-per-Use)

• É completamente independente da central telefónica

• Possui uma arquitetura distribuída e redundante

• Proporciona informações de Business Intelligence

• Permite a integração com outras aplicações de negócio

• Permite a integração com o Microsoft Lync


